ҚОНУНИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи алоқаи барқк
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қ- 2, мод. 323; соли 2006,
№3, мод. 156; соли 2008, № 3, мод. 198; №12, қисми 2, мод. 996)
Қонуни мазкур асосцои цуқуқии танзим ва идоракунии фаъолият дар соцаи бунжд, амал ва
рушди алокаи барқрро дар Ҷумцурии Тоҷикистон муқaррар намуда, салоцияти мақомоти идораи
давлатк ва танзими соцаи мазкур, инчунин цуқуқ ва ӯцдадорицои шахсони воқек ва цуқуқиро, ки дар
ин кор иштирок мекунанд ж аз хизмати алоқаи барқк истифода мебаранд, муайян мекунад.
БОБИ I. МУҚАРРАРОТИ УМУМК
Моддаи 1. Таъиноти алоқаи барқк
Алоқaи барқк қисми ҷудонопазири инфраструктураи иқтисодк ва иҷтимоии Ҷумцурии
Тоҷикистон мебошад ва дар қаламрави он чун ҷузъи ба цам алоқаманди комплекси истецсолию
хоҷагк, ки барои қонеъ гардонидани эцтижҷот ва талаботи шахсони воқек ва цуқуқк, мақомоти
цокимияти давлатк ва идори ба хизмати алоқаи барқк нигаронида шудааст, амал мекунад.
Моддаи 2. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои асосии зерин истифода бурда мешаванд:
«алоқаи барқк» - цар навъи интиқол ж қабули нишонцo, ишоратцо, матни хаттк, тасвирцо,
овозцо ж цар намуди иттилоот тавассути симцо, радиооптика ж системацои дигари электромагнитк;
«шабакаи алоқаи барқк» - системацои интиқол ва таҷцизоти коммутатсионк ж самти интиқол
ва дигар манбаъцое, ки ба воситаи симцо, радио, воситацои оптикк ж дигари электронк, аз ҷумла
шабакоти радифк, шабакацои қайдшуда (коммутатсияи хати алоқа ва покатк, цамзамон Интернет ва
1Р-телефонк) ва сайжри заминк, шабакацои барои радиошунавонк ва телевизион истифодашаванда,
цамчунин шабакацои кабелк, ки новобаста аз намуди иттилооти интиқолшаванда ишоратцоро тацвил
медицанд;
«хизматрасонии алоқаи барқк» - мацсули фаъолияти оператор ва провайдер оид ба қабул,
интиқол, коркарди ишоратцо ва дигар намудцои иттилоот тавассути шабакацои алоқаи барқк;
«таҷцизоти ницок» - воситацои техникк ж дастгоццое, ки тавассути хати абонентк ж бо
истифода аз таҷцизоти симк, оптикию нахк ва электромагнитк ба шабакаи алоқаи барқк
пайвастшуда, ки истифодабаранда бо жрии онцо метавонад иттилоотро интиқол дицад, дигаргун
созад ж қабул кунад;
«пайвандкунии байнишабакавк» - амали мутақобилаи технологии байни шабакоти алоқаи
барқии операторони гуногуни алоқаи барқк, ки қабулу .интиқоли иттилоотро дар байни
истифодабарандагон таъмин менамояд;
«таҷцизоти радио» - таҷцизоти барқии интиқолкунанда ж қабулкунандае, ки ба воситаи он
интиқоли иттилоот бе ягон хати алоқаи сими ба амал бароварда мешавад;
«спектри радиобасомад» - маҷмӯи мавҷцои электромагнитии (радиомавҷцо бо зудии дар
худуди аз ЗкГс то 3000 ГГс) дар фазо бе истифода аз мавҷбари сунък пацншаванда, ки цангоми
ташкили радиоалоқа, эфири телевизионк ва радиошунавонк ва дигар мавридцои интиқоли
ишоратцои барқк бе пайваcти ҷисмк истифода карда мешаванд;
«воситацои алоқа» - дастгоццои техники, таҷцизот, иншоот ва системацое, ки барои ташаккул,
коркард, интиқол, қабул ва коммутатсияи ишоратцои электромагнитк ва оптикк истифода карда
мешаванд;
«оператори шабакаи алоқаи барқк» - шахси воқек ж цуқуқк, ки социби шабакаи алоқаи
барқк буда, кору амал, рӯшди онро таъмин менамояд ва хизмати алоқаи барқиро ба ҷо меорад;
«провайдери хизмати алоқаи барқк» - шахси воқек ж цуқуқк, ки дар асосцои тиҷоратк ба
воситаи шабакаи операторон ба истифодабарандагон хизмати алоқаи барқк мерасонанд:
«хизмати универсалк» - маҷмӯи хизмати алоқаи барқии истифодаи умум, ки ба цама гуруздаи
истифодабарандагон, аз ҷумла цуқуқк дастрас будан ба хизмати алоқаи телефонк ва телеграф,
хизмати иттилооти ва справқадицк, хизмати телефонцои худкори истифодаи умум барои тацдили
бепули зангцо ба цадамоти садамавк расонида мешавад;

«истифодабарандаи хизмати алоқаи барқк» - шахси цуқуқк ж воқек, ки аз хизмати алоқаи
барқии истифодаи умум истифода мебарад ва ж пурсищ ба амал меоварад;
«шабакаи алоқаи цукуматк» - шабакаи махсуеи алоқа, ки тацвили маълумоти дорок сирри
давлатиро таъмин менамояд ва ба манфиати идории давлат дар замени осоишта ва цолати ҷангк
фаъолият мекунад;
«системаи рақамгузорк» - тартиби тақсим ва рақамгузорк (моc кардани рақамцо ж нишонцо)
байни операторон, провайдерцо ва таҷцизоти ницоии истифодабарандагон;
«плани рақамгузорк» - рақамтузории мушаххаси байни операторон, провайдерцо ва
таҷцизоти ницоии истифодабарандагон.
Моддаи 3. Принсипцои фаъолият дар соцаи алоқаи барқк
Фаъолият дар соцаи алоқаи барқк мутобиқи принсипцои зерин ба амал бароварда мешавад:
- ба цамаи шахсони воқек ва цуқуқк баробар дастрас будани инфраструктураи цозиразамону
самаранок ва хизматрасонии алоқаи барқк;
- мусоидат ба рақобати самаранок ва озод дар бозори алоқаи барқк ба манфиати
истифодабарандагон;
- муцайж кардани шароити мусоид барои ҷалби сармоягузорони хориҷк дар соцаи алоқаи
барқк;
- фароцам овардани шароит нисбати дастрас будани шабакоти истифодаи умумк ва
пайвандцои байнишабакотк, ки кафолати холисона, ошкоро, роц надодан ба поймолкунии цуқуқ,
таъмини шароитцои баробар дар бозор ва имконияти алоқаро байни истифодабарандагон медицад;
- мусоидат ба расонидани хизматцои анъанавии боэътимод ва баландсифати алоқаи барқк,
- ҷорк намудани шаклцои нави хизматрасони ва таъмини мутобиқати шабақацои алоқаи барқк
бо шабакацои байналмилалии алоқaи барқк;
- муцайж кардани хизматрасонии универсалии алоқа дар каламрави Ҷумцурии Тоҷикистон бо
дарназардошти цусуеиятцо ва шароитцои миллк;
- мацфуз доштани ахбороти исгифодабарандагон аз тарафи операторони шабакацои алоқаи
барқк;
- дастрас будани шабакацои алоқаи барқк дар вазъиятцои фавкулодда ва барои иҷрои вазифацо
дар соцаи идоракунии давлатк, таъмини мудофиа ва амниятк Ҷумцурии Тоҷикистон ва цифзи
тартиботи цуқуқк.
Моддаи 4. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи алоқаи барқк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи алоқаи барқк ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф кардааст,
иборат мебошад.
БОБИ II . ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТК ДАР СОЦАИ АЛОҚАИ БАРҚК
Моддаи 5. Идоракунии давлатк дар соцаи алоқаи барқк
Идоракунии давлатии фаъолият дар соцаи алоқаи барқк ва радиобасомадцоро дар Ҷумцурии
Тоҷикистон Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва мақомоти ваколатдори давлатк дар соцаи алоқаи
барқк ба амал мебароранд.
Моддаи 6. Ваколатцои Цукумати Ҷумцрии Тоҷикистои
Ваколатцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи алоқаи барқк:
гузаронидани сижсати давлатк дар соцаи алоқаи барқк;
фароцам овардани шароити зарурк барои ҷалби инвеститсияцо;
тация ва ба амал баровардани барномаи ғайриинхисорк ва хусусигардонк дар соцаи алоқаи
барқк;
тасдиқи номгӯи намудцои хизмати универсалк.
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиетон ваколати
танзими фаъолиятро дар соцаи алоқаи барқк ба мақомоти ваколатдори давлатк дар соцаи алоқаи
барқк, мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк ва
дигар мақомоти цокимияти иҷроияи Ҷумцурии Тоҷикистон дар доираи салоцияте, ки Қонуни мазкур
ба онцо додааст, вомегузорад.

Моддаи 7. Ваколатцои мақомоти ваколатдори давлатк дар соцаи алоқаи барқк
Ба мақомоти ваколатдори давлатк дар соцаи алоқаи барқк ваколатцои асосии зерин дода
шудааст:
- тацияи сижсати ягона дар соцаи алоқаи барқк дар Ҷумцурии Тоҷикистон мутобиқи
принсипцое, ки дар Қонуни мазкур ифода жфтаанд;
- татбиқи сижсати мазкур ба мақсади вусъати фароғирк бо хизмати алоқаи барқк барои
таъмини эцтижҷоти рушди иқтисодк ва ичтимоии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- тацияи лоицацои қонунцо ва дигар санадцои меъжрию цуқуқк, инчунин стандартцо, меъжрцо ва
қоидацои баамалбарории фаъолият Дар соцаи алоқаи барқк тибқи тартиби муқарраршуда;
- муцайж кардани шароити мусоид барои ҷалби сармоягузории хориҷк ва ватанк ба соцаи
алоқаи барқк ва ба вуҷуд овардани муцити рақобат барои операторон ва провайдерцо бо мақсади
таъмини даcтрас будани шаклцои нисбатан пешқадaми хизматрасонии алоқаи барқк барои
истифодабарандагон;
- бурдани гуфтугуцо оид ба масъалацои алоқаи барқк бо давлатцо ва цукуматцои дигар, инчунин
бастани шартномацо дар сурати додани ваколатцои дахлдор;
- ба амал баровардани фаъолият дар доираи ташкилотцои минтакавк ва байналмилалк дар
соцаи алоқаи барқк ба сифати маъмурияти алоқаи ягона;
- иҷрои дигар вазифацое, ки мутобиқи Қонуни мазкур ва дигар cанадцои меъжриву цуқуқк ба
ӯцдаи он гузошга шудааст.
БОБИ Ш. ТАНЗИМКУНК ДАР СОЦАИ АЛОҚАИ БАРҚК
Моддаи 8. Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи
барқк
Назорат ва танзими фаъолият дар соцаи алоқаи барқк аз ҷониби мақомоти ваколатдори
давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк ба амал бароварда мешавад.
Таъсисдицк, вазъи цуқуқк ва сохтори ташкилии мақомоти ваколатдори давлатк оид ба
назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк аз ҷониби Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян
карда мешавад. (ҚҶТ аз 20.03.08 №379)
Моддаи 9. Вазифацои мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи
алоқаи барқк
Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк дар
доираи ваколатцои худ мутобиқи Қонуни мазкур вазифацои зеринро ба амал мебарорад:
- рақобати озоди (самаранок ва одилонаи) байни операторони алоқаи барқиро, аз ҷумла ба
тариқи тасдиқи қоида ва дастурцои дахлдор назорат ва танзим менамояд;
- ба цамаи истифодабарандагон баробар дастрас будани шабақоти алоқаи барқии иcтифодаи
умумро дар асоси хизматрасонии хушсифат ва риояи мацфузияти ахборот, инчунин цифзи сирри
маълумоти хусусиро дар бораи истифодабарандагон таъмин менамояд;
- ба хотири мудофиа ва амнияти миллии Ҷумцурии Тоҷикистон, цифзи тартиботи цуқуқк ва
дар вазъиятцои фавкулодда иҷрои ӯцдадорицоеро, ки ба операторони алоқаи барқии иcтифодаи
умум гузошта шудаанд, таъмин менамояд;
- цолат ва инкишофи шабакоти алоқаи барқии иетифодаи умум ва хизматрасонии алоқаи
барқии иетифодаи умумро назорат мекунад;
- ба иcтифодаи радиобасомадцо дар диапазонцое, ки бо истифода аз онцо операторон ва
провайдерон хизмати алоқаи барқиро мерасонанд, иҷозат медицад ва онцоро танзим менамояд;
- нақшаи рақамгузории миллии алоқаи Ҷумцурии Тоҷикистон (аз он ҷумла рамзцои
байнишацpк ва байналмилалк)-ро тартиб медицад ва назорати иҷрои онро ба амал мебарорад,
иcтифодаи самараноки рақамцо, инчунин ҷудо кардани рақамцо ж диапазоннок рақамцоро ба
операторони алоқаи барқк таъмин менамояд;
-сифати хизматцои алоқаи барқии расонидашаванда ва цолати техникии воситацои алоқаи
барқиро зери назорат мегирад.
Моддаи 10. Ваколатцои мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар
соцаи алоқаи барқк
Барои ба амал баровардани вазифацои худ ба мақомоти ваколатдори давлатк оид ба

назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк ваколатцои зерин дода мешаванд:
- гузаронидани сертификатсия, додани сертификати мутобиқат ба таҷцизот ва хизмати алоқаи
барқк (ж тартиби иcтифодаи сертификата давлатцои дигар), инчунин ба дигар воситацои техники,
радиобасомадцои шуоъафкан ж манбаи мавҷцои баландбасомади электромагнитие, ки дар Ҷумцурии
Тоҷикистон истифода мешаванд;
- якҷоя бо мақоми давлатии сижсати зиддиинциеорк андешидани тадбирцои гирифтани пеши
роци фаъолияте, ки ба муқобили рақобат дар соцаи алоқаи барқк равон карда шудааст;
- танзими сифати хизматрасонии шабақацои алоқаи барқк мувофиқи муқаррароти Қонуни
мазкур;
- танзими шароити иcтифодаи якҷояи (пайвандцои байнишабақотии) шабакоти алоқаи барқии
иcтифодаи умум аз тарафи операторони алоқаи барқк;
- назорати риояи талаботи стандартцо, қоидақо, асноди меъжрк ва иҷрои шартцои
иҷозатномаи додашуда;
- ҷамъоварк ва таъмини мацфузияти иттилооти ба дастомада дар мавридцои зарурк, ирсоли
натиҷацои санҷиш ва дигар маводи марбут ба онцо бо тартиби муайяннамудаи қонун ба мақомоти
дахлдор;
- ба амал баровардани назорати мувофиқати фаъолияти шахсони воқек ва цуқуқк, ки ба
истифодабарии басомадцо иҷозат гирифтаанд, ба муқаррароти ин иҷозатномацо, ошкор ва бартараф
кардани ишоратцо ва радиохалалцои беиҷозат;
- ба вуҷуд овардан, инкишоф додан ва истифодаи системаи давлатии назорати радио, ки
системаи ба цам алоқаманди воситацои техникии назорати радиок дар қаламрави Ҷумцурии
Тоҷикистон буда, ба гузаронидани ченкунии умумии истифодаи каналцо ва қитъаи
радиобасомадцо,
тафтиши
сифати
техникк
ва истифодабарии
радиоишоратцои
интиқолшаванда, ошкор ва фарқ кардани радиофиристоницои беиҷозат ва манбаъцои
шуоъафкании баландбасомади электромагнитк, радиохалалцо имконият медицад; (ҚҶТ аз
20.03.08 № 379)
- қабул, нашр ва назорати иҷрои лозимаи қоидацо, нишондодцои методк, дастурамалцо ва
дигар санадцое, ки барои ба амал баровардани ваколати худ заруранд;
- муқаррар кардани тартиби мушаххаси цалли ихтилофцое, ки байни операторони алоқаи
барқк, инчунин операторони алоқаи барқк ва истифодабарандагони хизмати алоқаи барқк рӯй
медицанд;
- иҷрои дигар вазифацо ва ваколатцо мутобиқи Қонуни мазкур ж дигар санадцои меъжрию
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон.
Қарорцои мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи
барқк барои цамаи cубъектцои танзимшаванда дар соцаи алоқаи барқк сарфи назар аз шакли
моликияташон хатмк мебошанд.
Моддаи 11. Бозрасии давлатии алоқа дар назди Вазорати алоқаи Ҷумцурии Тоҷикистои (хориҷ
карда шуд бо ҚҶТ аз 20.03.08 №379)
Моддаи 12. Комиссияи давлатк оид ба радиобасомадцои Ҷумцурии Тоҷикистон
Бо мақсади тарцрезк ва татбиқи сижсати ягона дар Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи тақсим ва
истифода аз спектрцои радиобасомад, таъмини мутобиқати электромагнитии воситацои
радиоэлектронии цамаи истифодабарандагон ва цифзи цуқуқии манфиатцои давлат дар Иттифоқи
байналмилалии алоқаи барқк аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон Комиссияи давлатк оид ба
радиобасомадцои Ҷумцурии Тоҷикистон созмон дода мешавад.
Комиссияи давлатк оид ба радиобасомадцои Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар
асоси Низомномае, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, ба роц мемонад.
Моддаи 13. Вазифацои Комиссияи давлатк оид ба радиобасомадцои Ҷумцурии
Тоҷикистон
Комиссияи давлатк оид ба радиобасомадцои Ҷумцурии Тоҷикистон вазифацои зеринро амалк
мегардонад:
- банақщагирии истифодаи самаранок ва бецалал аз спектри радиобасомадцои ҷамъиятк, ба
шумули истифодаи хусусии онцо;
- ба вуҷуд овардани Нақщаи миллии тақсими радиобасомадцо;
- цамоцангсозии насби цама намудцои радиостансияцо дар каламрави ҷумцурк бо мақсади

истифодаи оқилонаи мавқеъцои мавҷуда;
- тацияи тавсияцо ва тартиби истифода аз спектри радиобасомад;
- тархрезии консепсияи дарозмуддати инкишофи системаи спектри радиобаеомад дар
Ҷумцурии Тоҷикистон;
- тацияи мавқеъ ва мусоидат кардан дар мавриди намояндагк аз манфиатцои Ҷумцурии
Тоҷикистон дар гуфтушунидцои байналмилалк оид ба масъалацои спектрцои радиобасомад.
Қарорцо дар нисбати насби радиоетансияцо танцо бо ризояти Комиссияи давлатк оид ба
радиобасомадцои Ҷумцурии Тоҷикистон қабул карда мешаванд.
Моддаи 14. Цуқуқцои Комиссияи давлатк оид ба радиобасомадцо дар Ҷумцурии
Тоҷикистон
Комиссияи давлатк оид ба радиобасомадцои Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқ дорад:
- қарорцои пештар қабулкардаи Комиссияи давлатиро оид ба радиобасомадцои Ҷумцурми
Тоҷикистон дар бораи тақсими басомадцо беқор кунад;
- манъ кардани истифода аз радиобасомадцо дар каламрави Ҷумцурии Тоҷикистон дар сурати
вайрон кардани тартибе, ки барои истифодаи онцо муқаррар шудааст;
- бекор ж манъ кардани тация ва истецсоли дастгоццо ва воситацои радио, ки ба талаботи
муқарраркардаи техники ҷавобгӯ нестанд.
Моддаи 15. Танзими истифодаи спектрцои радиобасомад
Спектри радиобасомад моликияти Ҷумцурии Тоҷикистон мебошад. Тартиби танзими
истифодаи спектри радиобасомад аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда
мешавад.
Истифода аз спектри радиобасомад бо мақсади истифодабарк аз шабакацои алоқаи
барқк ва расонидани хизмати алоқаи барқк аз тарафи шахсони воқек ва цуқуқк дар асоси
иҷозатномаи дахлдор мутобиқи Нақшаи миллии тақсимоти радиобасомадцо амалк карда
мешавад. (ҚҶТ аз 20.03.08 №379)
Иҷозатнома ба истифода аз спектри радиобасомад цамзамон бо иҷозатномаи мувофиқ ба
оператори алоқаи барқк дода мешавад. Иҷозатномаи иcтифодаи спектри радиобасомад ба цамон
мецлате дода мешавад, ки барои иҷозатномаи истифодабари аз шабакоти алоқаи барқк, расонидани
хизмати алоқаи барқк, интиқоли маълумот пешбинк гардидааст.
Спектри радиобасомад дар асоси пули дода мещавад.
Андоза ва тартиби пардохти подош барои спектрцои радиобасомади азхудкардашударо
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.
Цама гуна восигацои техникие, ки шуоъафканицои радиобасомади медицанд ж манбаи мавҷцои
баландбасомади электромагнита мебошанд, мувофиқи тартиби муқарраркардаи Қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд.
Радиобасомадцои гирифташудаи истифодабарандагон метавонанд аз ҷониби мақомоти
ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк танцо дар цолатцои зерин
бекор ж тағйир дода шаванд, дигаргун ж аз нав тақсим гарданд:
- вақте ки чунин амалро манфиати таъмини мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон, амнияти
Ҷумцурии Тоҷикистон, цифзи тартиботи цуқуқк ж вазъияти фавкулодда тақозо мекунад ва он танцо бо
қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ж мувофиқи созишномаpцои байналмилалк ба амал
бароварда мешавад;
- бо тавсияи ташкилотцои байналмилалк дар соцаи иcтифодаи радиобасомадцо ж ки ба мақсади
иcтифодаи пурраи спектри радиобасомадцо;
- агар чунин истифодабарандагон сари вақт иҷозати иcтифодаи спектри дигари клжспазирро
гирифта бошанд.
Дар ин цолат хароҷотцои операторони алоқаи барқк ба муносибати гузариши фавкулодда ба
басомадцои дигар дар натиҷаи татбиқи нишондодцои қисми шашуми моддаи мазкур аз тарафи
давлат ҷуброн карда мешавад.
БОБИ IV. ИҶОЗАТНОМАДИЦК ВА СЕРТИФИКАТСИЯ
Моддаи 16. Иҷозатиомадицк дар соцаи алоқаи барқк
Иҷозатномадиции фаъолият дар соцаи алоқаи барқк мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
« Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият» амалк карда мешавад:

- амалк гардонидани сижсати ягонаи давлатк дар соцаи алоқаи барқк, цамоцангсозии
фаъолияти операторони гуногуни алоқаи барқк дар бозор барои таъмини цамкории мутақобилаи
онцо ва бо шабақоти алоқаи барқии истифодаи умум;
- мусоидат ба фаъолияти ғайриинцисорк дар соцаи алоқаи барқк, инкишофи либерализатсияи
бозори хизмати алоқаи барқк, рушди социбкорк ва рақобати озод;
- ҷалб кардани сармояи хориҷк барои инкишофи соха;
- таъмини сатхи баланди сифати хизмати алоқа.
Иҷозатномацо барои ба амал баровардани намуди муайяни фаъолият дар соцаи алоқаи барқк
умумк ж инфиродк шуда метавонанд.
Ба иҷозатномацои умумк иҷозатномае дохил мешаванд, ки ба шахсони воқек ва цуқуқк барои
баамалбарории фаъолият дар соцаи алоқаи барқк дар асоси талаботи ягона барои гирифтани
иҷозатнома дода мешаванд. Мундариҷаи иҷозатномацои умумк барои цамаи иҷозатномацое, ки ки
барои истифодабарии цамон як навъи щабақаи алоқа, инчунин барои цамон як навъи хизматрасонии
алоқа дода мешаванд, бояд якхела бошанд.
Ба иҷозатномацои инфиродк иҷозатномае мансубанд, ки ба шахсони воқек ва цуқуқк барои
баамалбарории фаъолият дар соцаи алоқаи барқк дар асоси талаботу шартцои махсус дода шудаанд.
Лоицакашк, сохтмон, истифодабари ва расонидани хизмати алоқаи барқии зерин бояд тацти
иҷозатномадиции инфиродк қарор гиранд:
- шабакоти алоқаи барқии иcтифодаи умумии мацаллк, байнишацрк ва байналмилалк;
- шабакоти алоқаи мутацаррики радиотелефонк (алоқаи сайжри кандук);
- шабакоти радиодаъвати шахск;
- шабакоти интиқоли маълумот;
- шабакоти пахши барномахои телевизион ва радиошунавонк.
Цамаи шахсони воқек ва цуқуқк ба гирифтани иҷозатнома цуқуқк баробар доранд. Бо сабаби
мацдудиятцои техники ж мацдудияти миқдори басомад, ж дар сурати имконияти техники ва молияви
надоштани аризадицанда барои иҷрои муътадили ӯцдадорицои худ мувофиқи шартцое, ки вак
фаъолияти худро амалк мекунад, мумкин аст иҷозатнома дода нашавад.
Агар миқдори иҷозатномцо бо сабабцои техникк мацдуд бошад, додани иҷозатномацо дар
асоси озмун (тендер) ба амал бароварда мешавад. Тартиби гузаронидани озмун (тендер)-цоро
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.
Моддаи 17. Сертификатсияи таҷцизот
Цамаи воситацои алоқaи барқк, аз ҷумла таҷизоти ницоии дар шабакоти алоқаи барқии дар
Ҷумцурии Тоҷикистон истифодашаванда ҷицати мувофиқат ба стандартцои ҷоpк, шартцои техники
ва дигар меъжрцо, аз ҷумла стандартцои байналмилалк ва миллии мамлакатцои дигар мувофиқд
тартиби муқарраршуда дар асоси шартномацои дуҷонибаи эътирофи сертификатсияцо мавриди
сертификатсия қарор мегиранд.
Сертификатсияи воситацои алоқаи барқк ж тартиби истифодаи сертификатцои мамлакатцои
дигар дар Ҷумцурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва
танзим дар соцаи алоқаи барқк ба амал бароварда мешавад.
БОБИ V. ФАЪОЛИЯТ ДАР СОЦАИ АЛОҚАИ БАРҚК
Моддаи 18. Цуқук ва ӯцдадорицои операторон ва провайдсрони хизмати алоқаи барқк
Операторон ва провайдерон цуқук, доранд:
- дар сурати аз ҷониби истифодабарандагон вайрон кардани қоидацои муқарраргардидаи
истифодаи алоқаи барқк хизматрасониро ба онцо боздоранд;
- ҷуброни зарареро, ки бо айби шахсони воқек ва цуқуқк рӯк медицад, талаб кунанд;
- нисбат ба амали ғайриқонунии шахсони воқек ва цуқуқк мувофиқи қонунгузорк арз кунанд.
Операторон ва провайдерон мувофиқи қонунгузорк цуқуқцои дигарро низ дошта метавонанд.
Моддаи 19. Цуқуқи истифодабараидагони хизмати алоқаи барқк
Истифодабарандагон цуқуқ доранд:
- хизмати шабакаи алоқаи барқии истифодаи умум ба онцо дастрас бошад;
- таҷцизоти ницоии худро ба шабакаи алоқаи барқии истифодаи умум мутобиқи шартцо ва
тартибе, ки қонунгузорк муайян кардааст, пайваст кунанд;
- аз хизматрасонии саривактк ва босифати операторон ва провайдерон мутобиқи қоидацои
.муқарраршуда истифода баранд;

- аз хизмати алоқаи барқк, дар сурати аз тарафи оператор ж провайдер риоя нашудани
шартцое, ки дар шартнома зикр гардидаанд, даст кашанд;
- дар натиҷаи нарасонидани хизмат ж сифати пасти хизматрасонк пардохтани товони зарар ва
ҷуброни зарари маънавиро талаб кунанд;
- дар сурати вайрон кардани цуқуқцои онцо ба мақоми давлатии ваколатдор ва суд муроҷиат
намоянд.
Истифодабарандагон мувофиқи қонунгузорк цуқуқцои дигарро низ дошта метавонанд.
Моддаи 20. Вазифацои операторои ва провайдеропи хизмати алоқаи барқк
Операторон ва провайдерон вазифадоранд:
- ба истидабарандагон хизмат расонанд;
- ба амал баровардани фаъолият дар cоцаи алоқаи барқк мувофиқи шартцои иҷозатнома ва
қоидацои муқарраршуда;
мутобиқи
стандартцо,
қоидаву
меъжрцои
муқарраргардида
сифати
хизмати
расонидашавандаро таъмин намоянд;
- сирри гуфтугуцои телефонк, телеграфк ва дигар ,маълумотеро, ки тариқ шабакоти алоқаи
барқк интиқол мегарданд, риоя кунанд;
- ба истифодабарандагон сари вақт ахбороти муфассал дойр ба шароиту тартиби расонидани
хизмати алоқаи барқк, аз ҷумла тағйиржбии тарифцо ба хизмати алоқаи барқк пешницод намоянд;
- пардохтани товони зарари расонидашударо ба истифодабарандагон мувофиқи
қонунгузорк бинобар иҷро накардан ва ж бо сифати номувофиқ иҷрр намудани шартномацои
расонидани хизмати алоқаи барқк, инчунин нарасонйдан ва ж бо сифати номувофиқ расонидани
хизмат пардозанд.
Операторон ва провайдерон мувофиқи қонунгузорк ӯцдадорицои дигарро низ дошта
метавонанд.
Моддаи 21. Вазифацои истифодабарандагони хизмати алоқаи барқк
Истифодабарандагон вазифадоранд:
- қоидацои муқарраршудаи истифода аз хизмати алоқаи барқиро риоя намоянд;
- таҷцизоти ницоиеро, ки сертификата мувофиқат ба стандартнок муқарраршуда доранд,
истифода баранд;
- саривакт подоши хизмати ба онцо расонидашударо пардозанд; амалцоеро, ки ба паст шудани
сифати кор ва ж вайрон кардани шабакоти алоқаи барқк оварда мерасонанд, содир накунанд.
Истифодабарандагон мувофиқи қонунгузорк ӯцдадорицои дигарро низ дошта метавонанд.
Моддаи 22. Танзими тарифцо ба хмзматрасонин алоқаи барқӣ
Моддаи 23. Рақобат ва махдудкунии фаъолияти инцисорӣ дар соцаи алоқаи барқӣ
(Моддацои 22 ва 23 хориҷ карда шуд бо ҚҶТ аз 31.12.08с №462).

Моддаи 24. Сирри алоқи барқк
Сирри гуфтугуйцои телефонк, телеграфк, электронк ва дигар ахбороте, ки аз тариқи шабақоти
алоқаи барқк интикол межбанд, аз тарафи қонун цимоя мешавад.
Цамаи операторони алоқаи барқк вазифадоранд, ки сирри гуфтугуйцо ва ахбороти
ирсолшавандаро мацфк нигоц доранд. Маълумот оид ба ахборот ва инчунин худи ахбороти тавассути
шабакоти алоқаи барқк интиқолгардида танцо ба худи шахсони фиристанда ва ж намояндаи қонунии
он пешницод карда мешавад.
Гӯш кардани гуфтугуйцои телефони, шиносои бо ахбороти тариқи шабакоти алоқаи барқк
интиқолшаванда, дастрас кардани маълумот дойр ба онцо, инчунин дигар мацдудиятцои сирри
гуфтугуйцо ва ахборот танцо дар асос ва бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон иҷозат дода мешавад.
Шахсони манcабдор ва дигар ашхосе, ки ба вайрон намудани муқаррароти моддаи мазкур роц
додаанд, мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
БОБИ VI. ШАБАКОТИ АЛОҚАИ БАРҚК, ПАЙВАНДЦОИ БАЙНИ ШАБАКАЦО,
ТАҶЦИЗОТИ НИЦОИ ВА РАҚАМГУЗОРК

Моддаи 25. Маҷмӯи амволи шабакоти алоқаи барқк
Ба маҷмӯи амволи алоқаи барқк биноцо, аппаратура, таҷцизот, иншооти кабелу
канализатсионк ва хати кабел, симҷӯбцои хатцои алоқаи цавок, таҷцизоти хати радиорелеии алоқа ва
сиетемацои радиотелефонии алоқа (бесим), таҷцизоти алоқаи радифии заминк, воситацои нақлижт
дохил мешаванд.
Моддаи 26. Шаклцои моликият ба шабакацои алоқаи барқк
Шабакацои алоқаи барқк метавонанд молиқияти хуеуск ва давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон
бошанд. Рӯихати шабакацо ва воситацои алоқаро, ки танцо моликияти давлатк махсуб мешаванд,
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад. хамаи социбони шабакоти алоқаи барқк цуқуқцои
баробар доранд ва бо қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон цимоя карда мешаванд.
Моддаи 27. Шабакаи алоқаи барқии истифодаи уиум
Шабакаи алоқаи барқии истифодаи умум шабакаи алоқаи барқие мебошад, ки барои
расонидани хизмати алоқаи барқк ба цамаи шахсони воқек ва цуқуқии каламрави Ҷумцурии
Тоҷикистон дар асоси принсипцои ягонаи хизматрасонк, тартиби пешницод ва пардохти он пешбинк
карда шудааст.
Цар як шахси воқек ж цуқуқк метавонад шабакаи алоқаи барқии истифодаи умумро созмон
дицад ва истифода барад, инчунин мувофиқи муқаррароти Қонуни мазкур хизмати алоқаи барқии
истифодаи умумро пешницод намояд.
Моддаи 28. Шабакоти алоқаи барқии мақомоти идоравк ва ҷудошуда
Ба шабакоти алоқаи барқии мақомоти идоравк шабакоти алоқаи барқие мансубанд, ки барои
таъмини эцтижҷоти истецсолк ва махсуси шахсони воқек ва цуқуқк пешбинк шуда, дар ихтижри онцo
мебошанд ва аз тарафи онцо истифода бурда мешаванд. Шабакоти алоқаи барқии мақомоти идоравк
метавонанд барои расонидаии хизмати алоқаи барқк ба дигар истифодабарандагон низ пешницод
карда шаванд.
Ба шабакоти алоқаи барқии ҷудошуда шабакоти алоқаи барқии шахсони воқек ва цуқуқк, ки
барои расонидани хизмати алоқаи барқк ба доираи мацдуди истифодабарандагон пешбинк
шудаанд, мансубанд.
Қоидацои хизматрасонк аз тарафи операторски шабакоти алоқаи барқии идорацо аз ҷониби
операторони худи цамин шабакоти алоқаи барқк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиетон
муқаррар карда мешавад.
Васли шабакоти алоқаи барқии идоравк ва ҷудошуда бо шабакаи алоқаи барқии истифодаи
умум танцо дар асоси шартномаи дахлдор ба амал бароварда мешавад. Шарту талаботи чунин тарзи
васли байнишабакотк бо Қонуни мазкур муқаррар карда мешавад.
Моддаи 29. Васлцои байнишабакотк
Операторони шабакоти алоқаи барқии истифодаи умум, ки мавқеи бартарк доранд,
вазифадоранд дархостцоро оид ба васли байнишабакотии шабакацои худ бо шабакацои операторони
дигари алоқаи барқие, ки иҷозатнома доранд, қонеъ гардонанд.
Васли байнишабақотк дар асоси шартномацои байни операторони алоқаи барқк, ки мақомоти
ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк тасдиқ мекунад, ба амал
бароварда мешавад. Муқаррароти шартнома оид ба васли байнишабакотк набояд ба муқаррароти
Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрию цуқуқк ва шартцои васли байнишабақотк, ки онцо тариқи
қонунгузорк дар соцаи алоқаи барқк муқаррар гардидаанд, мухолиф бошанд.
Дар сурати вуҷуд доштани имконияти техники барои васли байнишабакотк иҷрои он набояд
рад карда шавад. Цар як радкунии васли байнишабакотк бояд пурра асоснок карда шавад.
Дар сурати рад намудан ба васли байнишабакотк барои цалли масъалацои бахсталаб тарафи
ҷабрдида мегавонад ба мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи
алоқаи барқк муроҷиат намояд.
Моддаи 30. Таҷцизоти ницок
Цар як шахси воқек ва цуқуқк цуқyқк ворид намудан, фуруш, васлу истифодабарк ва
Хизматрасонии таҷцизоти ницоиро дорад.
Цар як таҷцизоти ницок метавонад ба шабакаи алоқаи барқии истифодаи умум танцо дар
cурате васл карда шавад, ки он ба талаботи асосии моддаи мазкур мувофиқ буда, бо тартиби

муқарраршуда сертификат гирифтааст.
Талаботи асоск нисбати таҷцизоти ницок аз инцо иборат мебошанд:
- бецавфк барои истифодабарандагон ва цайати кормандони шабакаи алоқаи барқк;
- мувофиқат ба талаботи мутобиқати электромагнита;
- самаранок истифода бурдани спектри радиобасомад ва пешгирк намудани цалалцои
радиотехники байни системацои кайхонк ва руизаминк;
- мутобиқат ва цамкорицо бо воситацои шабакаи алоқаи барқии истифодаи умум;
- ҷонибдории таснифоти дахлдоре, ки дастрас намудани алоқаи таъҷилиро кафолат медицанд
ва кори аз онцо истифода бурдани истифодабарандагони ҷисман маъюбро осон менамоянд.
Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк номгӯи
таҷцизоти ницоиеро, ки сертификати мутобиқат дорад, нашр мекунад.
Моддаи 31. Рақамгузорк
Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк
идоракунии ракамгузориро ба амал бароварда, нақшаи миллии рақамгузории Ҷумцурии
Тоҷикистонро муқаррар менамояд ва назорат мекунад.
Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк
операторони алоқа ва истифодабарандагонро, ки таҷцизоти ницок доранд, бо тақсимот ва истифодаи
самараноки рақамцо таъмин менамояд.
Рақамцои алоқаи барқк ба операторон ва истифодабарандагони хизмати алоқаи барқк дар
асоси пардохти пули дода мешавад. Миқдор ва тартиби пардохти истифодабарии захирацои
рақамгузорк аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи
алоқаи барқк дар мувофиқа бо мақомоти давлатии зиддиинцисорк муайян карда мешаванд.
(ҚҶТ аз 31.12.08с №462).
Моддаи 32. Хизматрасонии универсалк
Хизматрасонии универсалк аз рӯи тарифцо ва шартцои техники ба гуруццои алоцидаи
истифодабарандагони ҷиcман маъюби ба ин хизматрасонк эцтижҷоти махсусдошта пешницод
гардида, барои ба онцо дастрас будани хизмати алоқа мусоидат менамояд. Интиқоли зангзаницои
бемузд ба цадамотцои садамавк ва таъҷилк барои цамаи таъминкунандагони хизмати алоқаи
телефонии истифодаи умум цатмк мебошад.
Ба операторов вазифацои расонидани хизмати универсалк метавонанд вогузор шаванд.
Тартиби расонидани хизмати универсалк аз тарафи операторони алоқaи барқии универсалк ва
маблағгузории цароҷоти иҷрои вазифацо нисбати хизмати универсалк бо Низомнома дар бораи
Хизматрасонии универсалк, ки Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, муайян карда
мешавад.
Моддаи 33. Истифодаи шабакоти алоқаи барқк ба манфиати идоракунии давлатк,
мудофиа, амнияти миллк, цифзи тартиботи цуқуқк ва дар цолатцои фавкулодда
Шабакаи цукуматии алоқаи барқк аз тарафи мақомоте, ки махсус, бино ба таъиноти Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда шудааст, бунжд ва истифода карда мешавад. Шабакаи цукуматии
алоқаи барқк бояд мацфияти маълумотеро, ки ба таваесути ин шабака тацвил мегардад, таъмин
намояд.
Цамаи вазорату идорацои Ҷумцурии Тоҷикистон, ки аз шабакоти алоқаи барқии дохилк
истифода мебаранд ва инчунин операторони шабакоти алоқаи барқии истифодаи умум
вазифадоранд барои иҷрои талаботи идораи давлатк, аз ҷумла мудофиа, амният, цифзи тартиботи
цуқуқк ва дар цолатцои фавкулодда пешницод намудани шабақацо ва хизмати алоқаи барқиро
таъмин намоянд.
Идоракунии шабакоти алоқаи барқк дар цолатцои фавкулодда аз ҷониби мақомоти
ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк дар цамкорк бо
сохторцои кудратк, инчунин вазорату муассисацое, ки шабакоти алоқаи барқии худк доранд, ба амал
бароварда мешавад.
Цангоми рӯк додани цолатцои фавкулоддае (амалижтцои ҷангк, офатцои табик, карантин ва
ғайра), ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян кардааст, мақоми давлатии ваколатдор дар
истифодабарк цуқуқк бартариятнок дошта, инчунин барои мацдудкунк ва ж боздоштани фаъолияти
цар як шабака ва воситаи алоқаи барқй сарфи назар аз мансубияти идоравии онцо цуқуқ доранд.
Зарари ба операторони алоқаи барқк дар цoлатцои фавкулодда, инчунин бо мақсади таъмини

мудофиаи миллк, амният, цифзи тартиботи цуқуқк зимни иcтифодабарии шабакацо ва воситацои
алоқаи барқк расонидашуда мутобиқи қонунгузорк ва мувофиқи тартибе, ки Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян кардааст, ҷуброн карда мешавад.
Операторони алоқаи барқк вазифадоранд таҷцизот ва иcтифодабарии воситацоеро, ки барои
хабардоркунии ацолк аз цавфи цолатцои фавкулодда заруранд, таъмин намоянд.
Моддаи 34. Амали якҷояи операторон ва провайдерони хизмати алоқаи барқк бо
мақоме, ки фаъолияти фаврии ҷустуҷӯро амалк мегардонанд
Операторон ва провайдерони хизмати алоқаи барқк, ки дар каламрави Ҷумцурии Тоҷикистон
фаъолият мекунанд, сарфи назар аз мансубияти идорк ва Шакли моликият, мавриди коркард,
офариниш ва иcтифодабарк аз шабакацои алоқа мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
вазифадоранд ба мақомцое, ки фаъолияти фаврии ҷустуҷук мебаранд, кумак намоянд ва ба тавассути
шабакаи алоқаи барқк ба амал баровардани чорабиницои фаврии ҷустуҷук шароит фароцам
оваранд, барои роц надодан ба ошкор кардани усулцои ташкилк ва тақтиқии гузаронидани
чорабиницои мазкур чорацо андешанд.
Дар сурати истифодаи ғайриқонунк аз воситацои алоқа, ки ба манфиати шахе, ҷомеа ва давлат
зарар меоваранд, идорацои ваколатдори давлатк цуқуқ, доранд мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон фаъолияти цар гуна шабақа ва воситацои алоқаро, сарфи назар аз мансубияти идорк ва
шакли моликият боздоранд.
Моддаи 35. Ахбороти афзалиятнок
Операторони алоқаи барқк ва истифодабарандагон бояд бартарияти мутлақи ахбороти
зеринро таъмин намоянд:
- хавфи бехатарии цажти инсон дар об, замин, цаво, фазок кайцонк;
- гузаронидани чорабиницои таъцирнопазир ҷицати мудофиа, амнияти миллк ва цифзи
тартиботи цуқуқк;
- садамацои калон, фалокатцо, пацншавии эпидемияцо, муриши цайвонот, офатцои табик ва
дигар цолатцои фавкулодда.
Моддаи 36. Имтижз ва бартарицо дар мавриди истифода аз алоқаи барқк
Барои гуруци алоцидаи шахсони мансабдори мақомоти цокимияти давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон, намояндагони дипломативу консулии давлатцои хориҷа, намояндагони таппсилотцои
байналмилалк, инчунин гуруци алоцидаи шахсони воқек ва цуқуқк цангоми иcтифода аз алоқаи
барқк афзалияту имтижзцо оид ба навбат, тартиби иcтифодабарк ва андозаи пардохти хизмати
алоқаи барқк муқаррар карда мешаванд.
Номгӯи гуруццои шахсоне, ки ба чунин афзалияту имтижзцо цуқуқ доранд, аз тарафи Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
Ҷуброни даромадцои пурра ба даст оварданашуда ба операторон ва ж хизмати алоқаи барқк
дар натиҷаи муқаррар намудани имтижзцою бартарицо ҷицати иcтифодабарии хизмати алоқа ва ж
дигар намуди зарар бо тартиби муқарраркардаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон амалк карда
мешавад.
Моддаи 37. Сифати хизмати алоқаи барқк
Операторони алоқаи барқк вазифадоранд ба исгифодабарандагон чунон хизмат расонанд, ки
ба талаботи цатмии сифати хизмати алоқаи барқк ба стандартцо, меъжрцои техникии хизмати алоқаи
барқк мутобиқ бошад, инчунин онцоро дойр ба хизмати алоқаи барқк ва сифати он бо ахборот
таъмин намоянд.
Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк ҷицати
сифати хизмати алоқа барои дараҷацои гуногуни хизмати алоқаи барқк, ки онцо аз ҷониби
Операторони шабакаи алоқаи барқии истифодаи умум пешницод мегарданд, талаботи цадди
ақалро муқаррар мекунад. (ҚҶТ аз 31.12.08с №462).
Талаботи цадди ақал ба сифати хизмат дар асоси сифати мижнаи ба даст овардашудаи хизмат
муқаррар гардида, тасцеци он бо мақсади баланд бардоштани сифати хизмат бо дарназардошти
эцтижҷоти истифодабарандагон, тараққижти техники ва қобилияти цажти иқтисодк давра ба давра
тағйир дода мешавад.
Назорати сифати хизмат дар асоси нишондицандацои зарурии кор ва усулцои назорати сифат,
ки бо дастури дахлдор муайян мегарданд, ба амал бароварда мешавад. Операторони алоқаи барқк

цар нимсола мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк
дойр ба сатци сифати ба даст овардашуда огоц менамоянд.
Мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим дар соцаи алоқаи барқк цуқуқ
дорад цангоми вайрон кардани талаботи сифати хизмат пешницод намудани хизмати алоқаи
барқиро манъ намояд.
Моддаи 38. Цуқуқи истифодабари аз шабакоти алоқа ва расонидани хизмати алоқа
Шахсони воқек ва цуқуқк ба гирифтани цар гуна иҷозатнома ҷицати иcтифодабарк аз шабакоти
алоқаи барқк ва ж пешницод намудани хизмати алоқаи барқк, инчунин ба гирифтани цар гуна
иҷозатнрмаи истифодабарии спектри радиобасомади вобаста ба он цуқуқ, доранд.
Шахсони воқек ва цуқуқк мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиcтон метавонанд дар
хусусигардонии шабакаи алоқаи барқии истифодаи умум, ки давлат ицтижри истифода ж назорати
онцоро дорад, ипл-ирок кунанд.
Шахсони воқек ва цуқуқии хориҷк, агар қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиcтон тартиби дигареро
пешбинк накарда бошад, барои фаъолият дар соцаи алоқа мувофиқи цамон шартцо ва тартиботе, ки
барои шахсони воқек ва цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикиcтон пешбинк шудааст, иҷозатнома мегиранд ва
дар ҷаражни хусусигардонк иштирок мекунанд.
Моддаи 39. Истифодаи забонцо ва алифбоцо
Суроғаи шахси фиристанда ва гирандаи баркияцое, ки дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикиcтон
равона карда мешаванд, бояд ба забони тоҷикк ва ж забони руск ба расмият дароварда шаванд. Матни
баркияцо бояд бо хуруфи алифбои тоҷикк, руск ж лотинк навишта шавад. Ахбороти байналмилалии
тавасеути шабакацои алоқаи барқк интиқолжфта бо забонцое тация мегарданд, ки онцоро
муқаррароти шартномацои байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикиcтон муайян намудаанд.
Моддаи 40. Вақти цисобу цисобот
Цангоми амалк намудани фаъолият вобаста ба пешницод намудани хизмат аз ҷониби
операторон ва идорацои хизматии алоқаи барқк, сарфи назар аз ҷок ва мавқеи онцо дар каламрави
Ҷумцурии Тоҷикиcтон вақти ягонаи цисобу цисобот - вақти мацаллк мебошад.
БОБИ VII. ИСТИФОДАИ ЗАМИНЦОИ ДАВЛАТК ВА ВОСИТАЦОИ ОПЕРАТОРОНИ
ШАБАКАИ АЛОҚАИ БАРҚИИ ИСТИФОДАИ УМУМ
Моддаи 41. Истифодаи заминцои алоқаи барқк, тараққижт ва таздиди воситацои алоқаи
барқк
Ба заминцои шабакаи алоқаи барқк заминцое мансубанд, ки барои иcтифода ба операторон
барои ба амал баровардани вазифацои ба онцо вогузоршуда ҷицати истифодабарк, нигахдорк,
сохтмон, азнавсозк, тармими иншоот ва объектцои шабакаи алоқаи барқк дода шудаанд.
Заминцо барои таъмин намудани фаъолияти алоқаи барқк мувофиқи тартибе, ки
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикиcтон муқаррар кардаает, дода мешавад.
Барои таъмини иcтифодабарк аз хатцои кабели, радиорелек ва хатцои цавоии алоқаи барқк
минтакдцои муцофиза муқаррар карда мешаванд. Тартиби муқаррар кардани минтақацои мухофиза,
цаҷми онцо, тартибу низоми истифодаи заминцоеро, ки барои ин мақсадцо ҷудо карда шудаанд,
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.
Моддаи 42. Ҷойгаронии воситацои техникии шабакацои алоқаи барқк
Мавриди тарцрезк ва тараққижти шацрцо ва дигар нуқтацои ацолинишин, цамчунин мацаллацо
ва гузарцои ацолинишин, биноцои алоцидаи ҷамъиятк ва иншоотцо, идорацои меъморк ва шацрсозк
якҷоя бо ташкилотцои лоицакашк ва сохтмонк мутобиқи меъжрцои қобили татбиқ ва талаб
вазифадоранд, ки талаботи операторони алоқаи барқиро ҷицати ҷойгиронии воситацои техникии
онцо ба назар гиранд.
Операторон ва хизмати алоқаи барқк метавонанд дар замин, дар биноцо, дар симҷубцо, дар
купрукцо, дар трубопроводцо, дар роццо ва коллекторцо, туннелцои роци оцан ва дигар ҷойцо, бо
огоцонии пешакк ва агар талаб карда шавад, бо бастани шартнома бо мулқдорон ж шахсони дигаре,
ки ба чунин участкацои замин ж иншоот цуқуқ доранд, такягоццо, хати алоқа ва дигар иншоотцо
созанд, насб кунанд ва истифода баранд.
Корцои сохтмон, насб ва иcтифодабарии шабакаи алоқаи барқк бояд бо бахисобгирии

талаботи амнияти экологи ва безарар ба сифатцои эсгетикии мацалле, ки чунин корцо бурда
мешаванд, анҷом мегиранд. Цамзамон барои цар чк камтар шудани зараре, ки ба моликияти хусуск ж
ба муносибати цуқуқи роц додан расонида мешавад, ҷорацо андешида мешавад. Баъди ба охир
расидани цар гуна корцо оид ба сохтмон, насб ж тармими шабакаи алоқаи барқк дар қитъаи замин,
дар бино ж худ иншоот оператори алоқаи барқк вазифадор аст, ки қитъаи замин, бино ж иншоотеро,
ки дар он кор бурдааст, аз цисоби худ ба цолати аввалааш оварад.
Оператори алоқаи барқк вазифадор ает товони зареро, ки ба бино, қитъаи замин ж иншоот дар
натиҷаи сохтмон, насб, тармим, инчунин иcтифодабарии шабакаи алоқаи барқк расидааст, пардозад.
Дар цолатцои фавкулодда ва дар мавриди зарурати аз тарафи операторон гузаронидани коркок
таъхирнопазир оид ба барқарор кардани шабакаи алоқаи барқк ж васлкунии иншооти алоқаи барқк
дар қитъаи замин, дар бино ж иншоотцои дигаре, ки моликияти шахсии ин гуна оператор нестанд,
оператори алоқаи барқк вазифадор аст тамоми кушишцоро ба царҷ дицад, то социби қитъаи замин,
бино ж дигар иншоотцоро огоц намояд ва сари вақт розигии ӯро барои гузаронидани корцои
мутазаккира гирад. Нагирифтани ризояти социб монеа ба гузаронидани ин корцо шуда наметавонад
ва оператори алоқаи барқиро аз пардохти товони цар гуна зарар, ки мавриди иҷрои ин гуна корцо
расидааст, озод намекунанд.
Азнавсозк ва ба ҷои дигар кӯчонидани иншооти алоқаи барқк, ки бо такозои сохтмони нав,
васеъ кардан, таҷадауди нуқтацои ацолинишин ва биноцои алоцида, азнавсозии роццо ва купрукцо,
азцудкунии заминцои нав, азнавсозии системаи мелиоратививу коркарди канданицои фоиданок рӯц
медицанд, аз цисоби супоришдицандаи сохтмон мувофиқи стандартцои ҷоpк ва шартцои техникии
социбони шабақот ва воситацои алоқаи барқк ба ҷо оварда мешаванд. Цамзамон зижд кардани
иқтидори алоқаи барқк аз цисоби социбони онцо ба амал бароварда мешавад.
Моддаи 43. Рафъи оқибатцои садама ва вайроницо дар шабакоти алоқаи барқк
Рафъи оқибатцои садама ва вайроницо дар шабакоти алоқаи барқк аз ҷониби операторони ин
шабакацо ба амал бароварда мешавад.
Мақомоти идораи давлатк ба кори бартарафкунии оқибатцои цодисацои рӯйдода дар
шабакоти алоқаи барқк кумак мерасонанд.
Гузаронидани корцо ҷицати рафъи цодисацои рӯйдода дар шабакоти алоқаи барқк гирифтани
иҷозати истифодабарандагон (социб, иҷорагяр)-и қитъаи замин, моликони бино ва ж иншоот, ки дар
онцо воситацои алоқаи барқк ҷойгир карда шудаанд, талаб карда намешавад. Товони зараре, ки дар
натиҷаи бартарафкунии оқибатцои цодисацои рӯйдода ба молик (социб, иҷорагир) расонида
мешаванд, аз операторони дахлдор ситонида мешавад.
Товони зараре, ки ба операторон дар натиҷаи цодисацои ғайричашмдошт дар шабакаи алоқаи
барқк бо гуноци шахсони воқек ва цуқуқк рӯк додааст, мувофиқи тартиби муқарраркардаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз худи онцо ҷуброн карда мешавад.
БОБИ VIII. МУҚАРРАРОТИ НИЦОК
Моддаи 44. Ҷавобгарк барои конуншиканк дар соцаи алоқаи барқк
Шахсони воқек ва цуқуқк, ки барои вайрон кардани муқаррароти Қонуни мазкур гунацгоранд,
мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 45. Цамкории байналмилалк
Цамкории байналмилалк дар соцаи алоқаи барқк дар асоси шартнома ва созишномацои
байналмилалк ба амал бароварда мешавад.
Дар фаъолияти байналмилалк мақомоти ваколатдори давлатк оид ба назорат ва танзим
дар соцаи алоқаи барқк ба сифати маъмурияти ягонаи алоқа баромад мекунад, бо маъмуриятцои
алоқаи дигар кишварцо ва ташкилотцои байналмилалии алoқa цамкорк менамояд, фаъолияти
байналмилалиеро, ки шахсони воқек ва цуқуқк ба амал мебароранд, цамоцанг меcозанд.
Пардохти цаққи узвият барои иштироқи Ҷумцурии Тоҷикистон дар фаъолияти ташкилотцои
байналмилалии алоқаи барқк цатман аз тарафи давлат маблағузорк карда мешавад.
Моддаи 46. Дар бораи мавриди амал қарор додани Қокуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
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Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи алоқаи барқк» қабул карда шавад.
2. Муқаррароти моддацои 8, 9, 10-и Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи алоқаи барқк»
дар қисми дахлдор ба мақом ва вазифацои мақоми ваколатдори Ҷумцурии Тоҷикиcтон оиди танзими
алоқа то 31 декабри соли 2003 мавриди амал қарор дода шавад.
3. Иҷрои муқаррароти моддацои 8, 9, 10-и Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи алоқаи
барқк» дар қисми дахлдор ба ваколат ва вазифацои мақоми ваколатдори Ҷумцурии Тоҷикистон оиди
танзимкунии алоқа то ба мавриди амал қарор додани он ба зиммаи Вазорати алоқaи Ҷумцурии
Тоҷикистон гузошта шавад.
4. Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон қарорцои худро ба Қонуни мазкур мутобиқ намояд.
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бораи алоқаи барқк» барраск намуда, қарор мекунад:
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